
 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

……………………………... 

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ด าเนินการประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ Multiple Mini 
Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
ประจ าปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 และก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ MMI 
พร้อมจัดส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงินและใบตอบยืนยันการเข้าร่วมสัมภาษณ์ MMI ไปยังส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ภายในเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ตามความทราบ นั้น 

บัดนี้ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
Multiple Mini Interviews (MMI) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งหมด 91 คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

โควตาจงัหวัดกระบี่ จ านวน 17 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16202909 นางสาว กชมน คงปราบ อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 

2 16200728 นางสาว กันต์ฤทัย เอ่งฉ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

3 16203014 นาย คเณศร์ ไชยทิพย์ ทับปุดวิทยา (จ.พังงา) 

4 16201505 นางสาว จุฑาพร ช่อไม้ อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 

5 16200715 นาย ฉัตริน บุญคง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

6 16200733 นาย ชนภัทร ชูใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

7 16204781 นางสาว ชลธิชา ธรรมราช คลองยางประชานุสรณ์ (จ.กระบี่) 

8 16201475 นาย ตรัณ ลีลาสุธานนท์ อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 

9 16202497 นาย ธนวัฒน์ นิลรัตน ์  อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 

10 16203498 นางสาว ปานฤทัย อุไรโรจน์ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 

11 16200617 นางสาว ผกามาศ แก้ววงค์ อ่าวลึกประชาสรรค์ (จ.กระบี่) 

12 16204713 นางสาว พิชาภา ขาวล้วน อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 

13 16203226 นางสาว รัญญรัตน์ ไชยแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

14 16202757 นาย วันเฉลิม เพ็ชรพงษ์ เมืองกระบี่  

15 16200181 นางสาว วาศิฐี เพ็ชรเรือนทอง เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช) 

16 16203762 นางสาว สิริภรณ์ กุลดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

17 16202535 นางสาว สุวรรณทิพย์ เพ็ชรน้ าแดง อ ามาตย์พานิชนุกูล (จ.กระบี่) 
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โควตาจงัหวัดพังงา จ านวน 3 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16200225 นางสาว กฤษณา ทองศรี เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช) 

2 16202721 นางสาว ตันติมา ลาภธนวัฒน์ ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (จ.พังงา) 

3 16204950 นางสาว ปิยมาภรณ์ บัวแย้ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

โควตาจงัหวัดตรัง จ านวน 27 คน เรียงชื่อตามตวัอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16202657 นางสาว กนษิฐา เกื้อกูล หาดใหญ่วิทยาลัย (จ.สงขลา) 

2 16202992 นาย จิรเมธ พูลศิริ บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

3 16203934 นางสาว ชญานิศ ปฐมอรรฆย์กุล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

4 16203946 นางสาว ชนนิกานต์ ศรีวุฒิชาญ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

5 16203516 นางสาว ชนิกานต์ บุญเจริญ มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

6 16204448 นางสาว ณีรนุช กิ่งวชิรา วิเชียรมาตุ (จ.ตรัง) 

7 16204459 นางสาว ธมลวรรณ คงเกลี้ยง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

8 16203640 นาย ธีร์ธวัช ธัญสิริพิชญากร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

9 16203819 นางสาว นวกานต์ นววิศิษฎ์กุล วิเชียรมาตุ (จ.ตรัง) 

10 16204158 นางสาว ปวริศา สิทธิชัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

11 16204936 นางสาว ปิยธิดา เรืองเดช บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

12 16203070 นาย ปิยวัฒน์ ภักด ี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

13 16203735 นางสาว ปุณยวีร์ เฉลิมชัยพันธุ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

14 16203480 นางสาว เปี่ยมรัก คิดถูก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

15 16203468 นาย พงศ์ภัค คุณรักษ์พงศ์ บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

16 16204318 นางสาว พรหมพิริยะ ธรรมเสถียร สภาราชินี จังหวัดตรัง 

17 16204100 นางสาว พิมพ์มาดา ตรียาพงษ์ เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (จ.ตรัง) 

18 16200742 นางสาว พิมพ์ลภัส สงสุวรรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

19 16204899 นางสาว ลักษณา ตั้งธนาบดี บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

20 16201323 นางสาว วริศรา เบญจกุล สภาราชินี จังหวัดตรัง 

21 16201458 นาย วัชรพงศ์  จันทร์เกตุ ปัญญาวิทย์ (จ.ตรัง) 

22 16204569 นางสาว วีรดา ทวีพัฒนะพงศ์ บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

23 16204012 นางสาว ศรชนรัตน์ อัมรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

24 16203075 นาย ศุภณัฐ กาญจนนันทวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

25 16204655 นาย สิขเรศ หนูแก้ว วิเชียรมาตุ (จ.ตรัง) 

26 16203067 นาย สุธินันท์ แสงภักดี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

27 16202969 นางสาว อารีรัตน์ เก้าเอ้ียน บูรณะร าลึก (จ.ตรัง) 

 

โควตาจงัหวัดภูเก็ต จ านวน 12 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16200679 นางสาว ณัฐธิดา รัตนวรรณ ภูเก็ตวิทยาลัย 
2 16203892 นางสาว ด้ายไหม สาเหล่า ภูเก็ตวิทยาลัย 
3 16203474 นางสาว นภัสสร สวัสดิเวช ภูเก็ตวิทยาลัย 
4 16202919 นางสาว พัณณิตา เลียบทอง ภูเก็ตวิทยาลัย 
5 16204661 นางสาว พิชชาพร สุวรรณโณ สตรีภูเก็ต 
6 16200597 นางสาว พิณญรัศม์ิ พิภูพัชญ์ชา ภูเก็ตวิทยาลัย 
7 16200598 นางสาว เพ็ชรศรี ศรีติราช ภูเก็ตวิทยาลัย 
8 16202631 นางสาว ยศวดี ดีเสมอ สตรีภูเก็ต 
9 16205093 นางสาว รินทร์ ก้อนแก้ว ภูเก็ตวิทยาลัย 

10 16203829 นางสาว สลิลทิพย ์สินชลสิทธิ ์ ภูเก็ตวิทยาลัย 
11 16203813 นาย อนวัฒน์ ย่องบุตร ภูเก็ตวิทยาลัย 
12 16203650 นางสาว เอมมิกา เพ็ญรัตน์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
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โควตาจงัหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 32 คน เรียงชื่อตามตัวอักษร 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

1 16202975 นาย กษิดิ์เดช สโมสร วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

2 16205039 นาย กษิดิศ สินภิบาล เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

3 16200748 นางสาว กานต์ทิตา กนแกม เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

4 16203274 นางสาว ขวัญพิชชา ขวัญใจ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

5 16203529 นางสาว จินต์จุฑา อินทรสังขนาวิน เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

6 16203935 นางสาว จิรัชนันท์ พรหมสุววรณ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

7 16203742 นางสาว ชญานิษฐ์ ทิพย์รัตน์ มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

8 16200569 นางสาว ชยาวี นนทแก้ว สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

9 16200363 นางสาว ชลินทรา ทิพย์ลักษณ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

10 16200339 นางสาว ชัญญานุช เดชสุรางค์ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

11 16200525 นางสาว ญาณิศา ปักเข็ม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

12 16204245 นางสาว ณัชชา เลขาพันธ์ มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

13 16200609 นาย ณัฐพล ชูวาลา เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

14 16200366 นางสาว ณิชาภัทร ไสวศรี สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

15 16200373 นางสาว ติณณา สุรจันทร์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

16 16203655 นาย ธนุตม์ หมกทอง เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

17 16203154 นางสาว นงนภัส จักษุรางค์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

18 16203078 นางสาว ปภาวดี คงทอง มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

19 16200706 นาย ปรินทร นุ่นสังข ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

20 16202923 นางสาว ปรีณาพรรณ วงค์เมฆ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

21 16200279 นางสาว ปัณฑ์ธนัน สร้อยสุวรรณ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

22 16203670 นาย ปัณณธร พิทักษ์บูรพา มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

23 16200757 นางสาว พณิชา เปี่ยมอภัยทอง เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

24 16200652 นางสาว พิชญา บุญยารุณ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

25 16203383 นางสาว พิมพ์มาดา ศิริธานันท์ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 
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ล าดับที่ เลขที่สมัคร ค าน าหน้า ชื่อ – สกุล ชื่อสถานศึกษา 

26 16204414 นางสาว เรือนรัตน์ ลีละตานนท์ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

27 16203708 นางสาว ลักษิกา พันธ์ทอง มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

28 16203871 นางสาว วณิชยา แซ่จิว มอ.วิทยานุสรณ์ (จ.สงขลา) 

29 16204543 นางสาว วรัญญา รอดด้วง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

30 16200380 นางสาว สุภัสสรา เหมือนพิมพ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (จ.นครศรีธรรมราช) 

31 16204570 นางสาว อภิชญา หัสภาคย์  เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

32 16204664 นางสาว อารยา รัตนะ เบญจมราชูทิศ (จ.นครศรีธรรมราช) 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ก าหนดการกิจกรรมสัมภาษณ์ Multiple Mini Interviews (MMI) 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วันที ่18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
 ******************* 

 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2562 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.00-12.00 น. 
ลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร คณบดีพบผู้ปกครอง และ
ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อาคารพลศึกษา 

นักเรียนทุกคนต้องรายงานตัวให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

13.00-14.00 น. 

ปฐมนิเทศ/แนะน ากิจกรรมข้อมูลโครงการผลิตแพทย์เพ่ือ
ชาวชนบท โดย : 
      อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย  
      ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก      
      โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

14.00-15.00 น. เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ 
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ ์

15.00-17.00 น. 
เยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และถ่ายภาพสวนวลัยลักษณ์พร้อม
ส่งภาพเข้าประกวด 

สวนวลัยลักษณ์ 

17.00-17.30 น. ขึ้นรถจากสวนวลัยลักษณ์กลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สวนวลัยลักษณ์ 
17.30-18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

18.30-20.00 น. 

- อาจารย์/พ่ี พบน้อง 
- ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะน าการ
สัมภาษณ์ MMI โดย: 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

20.00-21.00 น. อาหารว่าง/ขึ้นรถกลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

06.30 น. ขึ้นรถจากที่พัก - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สถานที่พัก 
07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.00-08.30 น. 
ขึ้นรถแบ่งตามกลุ่มสัมภาษณ์ไปยังอาคารวิชาการ  9 
และอาคารเรียนรวม 

หน้าอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-09.00 น. ฟังเพลงผ่อนคลาย 
- ห้องเสริมทักษะฯ อาคารวิชาการ  9  (กลุ่ม 1) 
- อาคารเรียนรวม  (กลุ่ม 2) 

09.00-09.30 น. เตรียมพร้อมเข้าห้องสัมภาษณ์ MMI อาคารวิชาการ 9 
09.30-11.30 น. นักเรียนกลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์ MMI อาคารวิชาการ 9 
09.30-11.30 น. นักเรียนกลุ่มที่ 2 กิจกรรมผ่อนคลาย  อาคารเรียนรวม  

11.30-11.50 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (แยกตามกลุ่มสอบ) 
-ห้องเสริมทักษะฯ อาคารวิชาการ  9 (กลุ่ม 1) 
-อาคารเรียนรวม (กลุ่ม 2) 

12.00-12.30 น. เตรียมพร้อมเข้าห้องสัมภาษณ์ MMI  
12.30-14.30 น. นักเรียนกลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์ MMI อาคารวิชาการ 9 
12.30-14.30 น. นักเรยีนกลุ่มที่ 1 กิจกรรมผ่อนคลาย  อาคารเรียนรวม  

14.30-15.00 น. ขึ้นรถกลับอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- ที่จอดรถข้างอาคารวิชาการ 9 
- ที่จอดรถข้างอาคารเรียนรวม  

15.00-17.00 น. กิจกรรม “ประกาศผลรางวัลการถ่ายภาพนิ่งสวนวลัยลักษณ์” ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
18.00-21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21.00-21.30 น. อาหารว่าง/ขึ้นรถกลับที่พัก ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
06.30 น. ขึ้นรถจากที่พัก - อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา สถานที่พัก  

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

08.30-10.30 น. 
 

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นแพทย์และทักษะความเป็น
แพทย์ โดย : 
   นักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 2 (รุ่นที่ 10)  

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

10.30-12.00 น. 
กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของแพทย์ในสังคม โดย : 
   คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 

ห้อง 203 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 
13.00-14.00 น. สรุปกิจกรรม/ถ่ายภาพร่วมกัน ห้อง 205 (ชั้น 2) อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
สิ่งที่ต้องน ามา 

1. ชุดนักเรียนส าหรับวันลงทะเบียน และวันสมัภาษณ์ MMI 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน/บตัรประจ าตัวนักเรียน  
3. ชุดล ารองสภุาพและของใช้ส่วนตัว  
4. ยารักษาโรคประจ าตัว (ส าหรับคนที่มีโรคประจ าตัว) 

หมายเหตุ : ไม่ควรน าของมีค่าติดตัวมา ให้เตรียมมาเฉพาะของที่จ าเป็น  
(ผู้ที่น าของมีค่าติดตัวมาหากเกิดการสูญหาย มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จะไม่รับผิดชอบ) 
 



8 
 
 

แผนที่เส้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***************** 


